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I. DEFINICJE 

Organizator   aukcji    –    Fundacja Santander Bank Polska S.A. im. 

Ignacego Jana Paderewskiego  z  siedzibą w Warszawie. 

Regulamin – niniejszy “Regulamin” aukcji wewnętrznej dla 

Uczestników.  
Aukcja/Licytacja - zorganizowana sprzedaż Przedmiotu w formie 

aukcji według kryterium wysokości oferowanej ceny, nie niższej niż 

cena wywoławcza, zorganizowana za pośrednictwem Platformy 

Aukcyjnej. 

Przedmiot  - przedmiot (rzecz ruchoma) przeznaczony na Aukcję. 

Organizator Aukcji nie odpowiada za cechy, jakość, przydatność, 

zgodność z prawem czy też wartość  Przedmiotów. 

Cena wywoławcza – cena, od której rozpoczyna się Licytacja 

Przedmiotu ustanowiona na 30 zł.  

Darczyńca – osoba/firma przekazująca  Przedmiot na Aukcję. 

Uczestnik – uczestnikiem aukcji może być pracownik lub 

współpracownik posiadający dostęp do sieci intranet Santander Bank 

Polska S.A. oraz sieci intranet następujących spółek zależnych z Grupy 

Santander -  Santander Leasing S.A., Santander Factoring Sp. z o.o. , 

Santander Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych  S.A. 

Nabywca – osoba, na rzecz której nastąpiło przybicie tj. osoba, 

która złożyła najwyższą ofertę, nie niższą niż cena wywoławcza i 

wygrała Aukcję. 

Platforma Aukcyjna - platforma z aukcją i licytacją, gdzie 

przedmiotem aukcji mogą być Przedmioty. Właścicielem Platformy 

Aukcyjnej jest Organizator aukcji. 

Podwójna Moc Pomagania – akcja charytatywna, mająca na celu 

wsparcie finansowe 16 oddziałów dziecięcych i młodzieżowych w 

szpitalach psychiatrycznych, organizowana przez Fundację 

Santander Bank Polska oraz Podmioty z Grupy.  

Podmiot z Grupy – oznacza Santander Bank Polska S.A. oraz 

następujące spółki zależne -  Santander Leasing S.A., Santander 

Factoring Sp. z o.o. Santander Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych  

S.A. 

Pracownik – osoba zatrudniona w oddziale Santander Bank Polska 

S.A. lub  osoba zatrudniona w Santander Leasing S.A. lub  w 

Santander Factoring Sp. z o.o. 

II. POSTANOWIENIA OGÓLNE 

1. Organizatorem aukcji jest Fundacja Santander Bank Polska 

S.A. im. Ignacego Jana Paderewskiego z siedzibą w 

Warszawie. Organizator udostępnia Platformę Aukcyjną w 

celu umożliwienia przeprowadzenia licytacji Przedmiotów i 

wyłonienia Nabywców. Wszystkie środki finansowe 

pozyskane ze sprzedaży Przedmiotów na Aukcji przeznaczone  

zostaną na wsparcie Akcji charytatywnej „Podwójna Moc 

Pomagania”.  

2. Maksymalna liczba Przedmiotów przyjętych na Aukcję nie 

może być wyższa niż 120. W przypadku zgłoszenia większej 

liczby Przedmiotów, należy uzgodnić ich przyjęcie z 

Organizatorem  - kontakt: Łukasz Zembko – e-mail:                                              

lukasz.zembko@santander.pl ; tel. 22 534 17 50. 

3. Organizator nie przyjmuje samodzielnie wysłanych 

przedmiotów  bez podpisanej umowy przekazania 

Przedmiotu, stanowiącej Załącznik nr 1 do niniejszego 

Regulaminu. 

4. Organizator       aukcji        określa        termin        rozpoczęcia 

i zakończenia Aukcji od  21 czerwca do 29 czerwca 2021 r. na 

Platformie Aukcyjnej oraz dodatkową licytację na żywo przez 

aplikację Zoom w dniu 30 czerwca 2021 od godziny 12:00 do 

godziny 14:00 z możliwością przedłużenia. Liczba osób 

mogących wziąć udział w licytacji w dniu 30.06.2021 r. to max. 

1000 pierwszych zalogowanych osób.  

5. Przedmioty (nie więcej niż 20) licytowane w ramach licytacji na 

żywo  w dniu 30 czerwca 2021 r. zostaną udostępnione 

najpóźniej w dniu 25 czerwca 2021 r. w intranecie Santander 

Bank Polska oraz w intranecie Podmiotów z Grupy celem 

zapoznania się z nimi przez Uczestników. 

6. Organizator nie przyjmuje na aukcję następujących grup  

przedmiotów: 

a) używana odzież  

b) przedmioty zniszczone ze znacznymi śladami 

użytkowania, 

b) dzieła sztuki i ich pochodne, 

c) produkty spożywcze oraz alkohole (wyjątek stanowią 

vouchery przeznaczone na zakup artykułów spożywczych), 

d)  zwierzęta, 

e) wszelkiego rodzaju broń oraz niebezpieczne narzędzia, 

f) usługi (wyjątek stanowią vouchery na rzecz zrealizowania 

usługi zgodnie z informacją od Darczyńcy). 

7. Organizator Aukcji ustala cenę wywoławczą 

P r z e d m i o t ó w   w wysokości 30 zł dla każdego 

Przedmiotu. Licytowanie ceny odbywa się przez podbicie o 10 

zł lub wielokrotność 10 zł. 

8. Przekazanie Przedmiotu na Aukcję może nastąpić: 

a) poprzez przekazanie Przedmiotu w oddziale lub placówce 

partnerskiej Santander Bank Polska S.A. 

b) poprzez wysłanie Przedmiotu na adres Organizatora, 

c) poprzez przekazanie zdjęć Przedmiotu Pracownikowi. W 

takim przypadku po zakończeniu Aukcji Organizator, 

Darczyńca oraz Nabywca ustalą sposób przekazania 

Przedmiotu do Nabywcy. 

9. Warunkiem przekazania Przedmiotu przez Darczyńcę jest 

podpisanie Umowy przekazania przedmiotu stanowiącej 

Załącznik nr 1 do Regulaminu oraz podpisanie oświadczenia o 

możliwości przekazania danych Darczyńcy do Organizatora. 

10. Darczyńcy przyjmują do wiadomości, że środki pieniężne 

uzyskane ze sprzedaży  Przedmiotów zostaną przeznaczone w 

całości na cel zbiórki Podwójna Moc Pomagania – wsparcie 

oddziałów dziecięcych i młodzieżowych w szpitalach 

psychiatrycznych. Lista szpitali objętych pomocą: 

mailto:lukasz.zembko@santander.pl
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III. WARUNKI UCZESTNICTWA 

1. Uczestnikiem aukcji może być pracownik lub współpracownik 

posiadający dostęp do sieci intranet Santander Bank Polska S.A.  

lub sieci intranet następujących spółek zależnych z Grupy 

Santander -  Santander Leasing S.A., Santander Factoring Sp. z 

o.o. , Santander Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych  S.A. 

2. Aby wziąć udział w Aukcji należy wejść na stronę Platformy 

Aukcyjnej, zapoznać się z polityką przetwarzania danych 

osobowych oraz zaakceptować Regulamin. 

3. Aby złożyć ofertę na wybrany Przedmiot na platformie aukcyjnej 

należy uzupełnić swoje imię i nazwisko, podać służbowy adres 

e-mail. 

4. Aukcja ma charakter otwarty dla Uczestników  – podane 

ceny wywoławcze są informacjami jawnymi, dostępnymi 

przez cały czas trwania Aukcji. 

 

IV. PRZEBIEG AUKCJI 

1. Organizator Aukcji publikuje  Przedmiot na  Platformie 

Aukcyjnej podając jego opis, Darczyńcę Przedmiotu oraz zdjęcia 

Przedmiotu. 

2. Zakup Przedmiotu możliwy jest tylko za pośrednictwem 

Platformy   Aukcyjnej,   w   ramach   określonych 

Regulaminem.        

3. W przypadku braku zainteresowania danym Przedmiotem, 

uznaje  się go za niesprzedany.  

4. Uczestnicy         zgłaszają          swoje          oferty          cenowe 

z wykorzystaniem formularza dostępnego na Platformie 

Aukcyjnej. 

5. Najwyższa cena oferowana przez Uczestników Aukcji 

będzie uaktualniana na bieżąco. 

6. Aukcję wygrywa Uczestnik, który do momentu zakończenia 

Aukcji złożył najwyższą ofertę (Przybicie). O sprzedaży 

Przedmiotu  decydować będzie zawsze najwyższa kwota. 

7. Aukcja trwa o d  2 1 . 0 6 .  2 0 2 1  do 2 9 .06.2021 r. do godz. 

23.59.  

8. Część Przedmiotów zostanie przekazana do licytacji w drodze 

dodatkowej Aukcji, która odbędzie się on-line 30.06.2021 r. na 

platformie Zoom. Podczas  dodatkowej aukcji przedmioty będą 

licytowane na żywo, a zapis czatu będzie stanowił 

potwierdzenie uczestnictwa w Aukcji.  

9. Po   zakończeniu   Aukcji   Organizator   prześle na adres e-mail 

Pracownika oraz Uczestnika, który złożył ofertę najwyższą 

informację o jej wyniku. 
10. Nabywca zobowiązany jest zapłacić cenę za wylicytowany 

Przedmiot w terminie 7 dni od zakończenia Aukcji na numer 

konta bankowego Organizatora 95 1090 1056 0000 0001 

4810 9478  

11. Organizator aukcji po zweryfikowaniu płatności poinformuje 

Pracownika o możliwości wysłania wylicytowanego 

Przedmiotu do  zwycięzcy aukcji wraz z podaniem adresu do 

wysyłki. 

12. Zwycięzca Aukcji uzgadnia z Pracownikiem sposób przekazania 

Przedmiotu przy czym rekomendowanym środkiem jest 

wysyłka pocztą wewnętrzną odpowiednio na koszt Podmiotu z 

Grupy. 

 

V. ODPOWIDZIALNOŚĆ ZA WADY 

1. Darczyńca przekazując Przedmiot na Aukcję oświadcza, że 

Przedmiot jest wolny od wad prawnych i fizycznych.  

2. Darczyńca jednocześnie udziela gwarancji na Przedmiot przez 

okres 2 miesięcy od dnia otrzymania Przedmiotu przez 

Nabywcę. 

3. Ewentualne roszczenia Nabywcy związane z Przedmiotem 

powinny być kierowane bezpośrednio do Darczyńcy.  

 

VI. DANE OSOBOWE 

1. Administratorem    danych     osobowych     Uczestnika     jest 

Organizator. 

2. Udostępnienie przez Uczestnika danych osobowych 

- Wojewódzki Zespół Lecznictwa Psychiatrycznego w Olsztynie  

- Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych im. dr J. 

Bednarza w Świeciu  

- Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Zakład Opieki 

Zdrowotnej "ZDROJE" w Szczecinie  

- Wojewódzki Szpital Psychiatryczny im. prof. Tadeusza 

Bilikiewicza w Gdańsku  

- Specjalistyczny Psychiatryczny Zespół Opieki Zdrowotnej w 

Łodzi   

- Instytut Psychiatrii i Neurologii w Warszawie  

- Szpital Kliniczny im. Karola Jonschera Uniwersytetu 

Medycznego im. Karola Marcinkowskiego 

w Poznaniu  

- Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych im. 

Aleksandra Piotrowskiego w Gnieźnie  

- Wielospecjalistyczny Szpital - Samodzielny Publiczny Zespół 

Opieki Zdrowotnej w Zgorzelcu  

- Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w 

Bolesławcu  

- Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. J. Gromkowskiego we 

Wrocławiu  

- Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Centrum 

Leczenia Dzieci i Młodzieży w Zaborze  

- Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy im. św. Ludwika 

w Krakowie  

- Szpital Neuropsychiatryczny im. prof. Mieczysława 

Kaczyńskiego Samodzielny Publiczny Zakład  Opieki Zdrowotnej 

w Lublinie  

- Centrum Medyczne w Łańcucie  

- Wojewódzki Szpital Neuropsychiatryczny im. dr. Emila Cyrana 

w Lublińcu  
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Organizatorowi ma charakter dobrowolny, niemniej jest 

warunkiem niezbędnym uczestnictwa w Aukcji. Dane 

osobowe Uczestnika będą przetwarzane   przez 

Organizatora aukcji w celu przeprowadzenia Aukcji, w tym 

poinformowania Darczyńcy, Pracownika, który przyjął 

przedmiot na aukcję o jej wynikach. 

3. Zasady przetwarzania danych osobowych przez 

Organizatora Aukcji zawarte są w przyjętej u Organizatora 

Aukcji i   udostępnionej   Uczestnikowi   Polityce 

przetwarzania danych osobowych, dostępnej również na 

stronie internetowej www.fundacja.santander.pl Niezależnie 

od czynności podejmowanych przez Organizatora aukcji, 

Uczestnik poinformuje inne osoby, których dane osobowe są 

przekazywane do Organizatora aukcji   (o   ile)   na   potrzeby   

uczestniczenia   w   Aukcji   lub w celu zawarcia i realizacji 

umowy sprzedaży, o zasadach przetwarzania danych 

osobowych i o udostępnionej przez Organizatora aukcji 

Polityce przetwarzania danych osobowych. 

 

VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Regulamin obowiązuje od dnia 21 czerwca do dnia 31 lipca 

2021 r. z możliwością przedłużenia. 

2. W    zakresie    w    jakim    przeniesienie    własności    

Przedmiotu  z Darczyńcy na Nabywcę wymaga   dopełnienia 

dodatkowych czynności   prawnych,   zostaną   one 

dopełnione przez Pracownika oraz Organizatora przed 

rozpoczęciem Aukcji.  

3. Ewentualne   rozliczenia   podatkowe   pozostają   wyłącznie 

w gestii Darczyńcy i  Nabywcy.  

4. Wszelkie   pytania   kierować   można   do   Organizatora 

drogą mailową na adres 

podwojnamocpomagania@santander.pl 

 

http://www.fundacja.santander.pl/

